
Rámcová dohoda č. Z202116730_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487183

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Gastrozariadenia pre školské jedálne v materských a základných školách_(fh)
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Krájač zeleniny, Varný kotol plynový, Profesionálna chladiaca skrňa, 

Profesionálna umývačka riadu a pohárov, Elektrický bojlerový konvektoma,
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu 

jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Varný kotol plynový 200 litrový

2. Varný kotol plynový 85 litrový

3. Varný kotol elektrický 100 litrový

4. Profesionálna chladiaca skriňa 600 litrová

5. Profesionálna mraziaca skriňa 600 litrová

6. Profesionálna chladiaca skriňa 400 litrová

7. Profesionálna chladiaca skriňa 200 litrová

8. Profesionálna umývačka riadu a pohárov (zdvihová, priebežná, priechodzná)

9. Ponorný tyčový mixér

10. Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm

11. Nerezový pracovný stôl

12. Nerezový regál 5 policový

13. Rošt do pece Gastro - Haal PCE 930 SC

14. Gastronádoba s krytmi

15. Gastronádoba s krytmi

16. Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom

Položka č. 1: Varný kotol plynový 200 litrový
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Funkcia

slúži na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 2

objem litrov 200

horáky kW 24

napätie pripojenia V 230

príkon plynú kW. 24

elektrické krytie IP 45

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 1400x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmieka 
objemu.

duplikátor Hranatý

ohrev Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode 
kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.

medziplášť automatické dopúšťanie vody.

výpustný ventil 2"

horáky Umiestnené pod duplikátorom, výkon horákov aspoň 24 kW.

bezpečnostný ventil ano

regulácia sporo/plný výkon

doba ohrevu vody Približne 90 min pri vstupnej teplote vody 20°C.

konštrukcia

-Vnútorné steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s 
hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme 
vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do 
maximálneho uhla 80°

-
-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 
mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 
430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.

pripojenie Napätie 230 V, potrebné pre napájanie ovládacieho panelu a 
zapalovanie horákov. Príkon plynú minimálne 24kW.

prívod vody 2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäkčená voda)

automatický zmäkčovač vody
Regenerácia tabetovou solou, sinalizácia nedostatku soli, 
automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v 
týždni na spustenie regenerácie

-
elktronická riadiacia jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota
na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. 20 
kg vrece soly  do zmäkčovača súčasťou dodávky.

Položka č. 2: Varný kotol plynový 85 litrový

Funkcia

slúži na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 1

objem litrov 85

horáky kW 11

napätie pripojenia V 230

príkon plynú kW. 11

elektrické krytie IP 45

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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rozmer 700x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmieka 
objemu.

duplikátor Okrúhly

ohrev Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode 
kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.

medziplášť automatické dopúšťanie vody.

výpustný ventil 2"

horáky Umiestnené pod duplikátorom, výkon horákov aspoň 11 kW.

bezpečnostný ventil ano

regulácia sporo/plný výkon

doba ohrevu vody Približne 45 min pri vstupnej teplote vody 20°C.

konštrukcia

-Vnútorné steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s 
hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme 
vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do 
maximálneho uhla 80°

-
-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 
mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 
430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.

pripojenie Napätie 230 V, potrebné pre napájanie ovládacieho panelu a 
zapalovanie horákov. Príkon plynú minimálne 24kW.

prívod vody 2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäkčená voda)

Položka č. 3: Varný kotol elektrický 100 litrový

Funkcia

slúži na na varenie pri príprave jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ a ZŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 3

objem litrov 100

napätie pripojenia V 400

príkon elektro kW. 12

elektrické krytie IP 45

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 900x900x900 mm (prípadne iný, ak bude dodržaná podmieka 
objemu.

duplikátor Okrúhly

ohrev Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode 
kotla za pomoci tlaku, ktorý sa tvorí v medziplášti.

medziplášť automatické dopúšťanie vody.

výpustný ventil 2"

Ohrevné telesá Umiestnené pod duplikátorom, výkon aspoň 12 kW.

bezpečnostný ventil ano

regulácia min. tri stupne regulácie

doba ohrevu vody Približne 60 min pri vstupnej teplote vody 20°C.

konštrukcia

-Vnútorné steny duplikátora kotla z nerezovej ocele AISI 304 s 
hrúbkou min. 1,2 mm. -Z toho istého materiálu požadujeme 
vyrobené aj veko a hornú dosku kotla. Veko vyklápané do 
maximálneho uhla 80°

-
-Dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316L s hrúbkou min. 1,2 
mm.-Opláštenie kotla a madlo vyrobené z nerezovej ocele AISI 
430 s hrúbkou min 1mm.-Kotol vybavený napúšťacou batériou.

pripojenie Napätie 2400 V, príkon elektrických ohrevných telies min. 12kW.
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prívod vody 2 x ventil na prívod (1x studená voda, 1x zmäkčená voda)

automatický zmäkčovač vody
Regenerácia tabetovou solou, sinalizácia nedostatku soli, 
automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v 
týždni na spustenie regenerácie.

-
elktronická riadiacia jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota
na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. 20 
kg vrece soly  do zmäkčovača súčasťou dodávky.

- Dodávku zmäkčovača žiadame len ku dvom zariadeniam.

Položka č. 4: Profesionálna chladiaca skriňa 600 litrová

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 2

objem litrov. 600

Napätie pripojenia V 230

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ chladenia Ventilované

dvere Plné

vonkajšie prevedenie Biele alebo nerezové

vnútorné prevedenie Biele

rozsah pracovných teplô Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda 
teplejšia).Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.

ovládanie Elektronické

príslušenstvo Minimálne 3x rošt, zámok

Položka č. 5: Profesionálna mraziaca skriňa 600 litrová

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 1

objem litrov. 600

Napätie pripojenia V 230

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ chladenia Statické

dvere Plné

vonkajšie prevedenie Biele alebo nerezové

vnútorné prevedenie Biele

rozsah pracovných teplô -25, až - 10 °C

ovládanie Elektronické

príslušenstvo Minimálne 5x polica, zámok

Položka č. 6: Profesionálna chladiaca skriňa 400 litrová

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 6

objem litrov. 400

Napätie pripojenia V 230
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ chladenia Ventilované

dvere Plné

vonkajšie prevedenie Biele alebo nerezové

vnútorné prevedenie Biele

rozsah pracovných teplô Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda 
teplejšia).Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.

ovládanie Elektronické

príslušenstvo Minimálne 3x rošt, zámok

Položka č. 7: Profesionálna chladiaca skriňa 200 litrová

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 1

objem litrov. 200

Napätie pripojenia V 230

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ chladenia Ventilované

dvere Plné

vonkajšie prevedenie Biele alebo nerezové

vnútorné prevedenie Biele

rozsah pracovných teplô Spodná hranica maximálne 0°C (nesmie byť vyššia teda 
teplejšia).Horná hranica minimálne 7°C maximálne 10°C.

ovládanie Elektronické

príslušenstvo Minimálne 1x rošt, zámok

Položka č. 8: Profesionálna umývačka riadu a pohárov (zdvihová, priebežná, priechodzná)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 1

umývací cyklus počet 4

spotreba vody na cyklus liter 2,7

rozmery umývaného riadu - priemer taniera mm 400

rozmer umývacieho koša mm 500 x 500

objem bojlera liter 8,5

objem umývacej vaňe liter 40

ohrevné teleso bojlera (+ pripojenie na studenú vodu) kW 12

ohrevné teleso vane kW 2,7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ovládanie manuálne

Teoretický výkon 72/45/30/20 košov/hodina

dávkovanie umývacích a oplachových prostriedkov Dávkovače sú súčasťou dodávky zariadenia

chémia S dodávkou požadujeme nastaviť dávkovače na dávkovanie 
chémie na nami dodanú chémiu.

umývacie ramená
z nerezovej ocele AISI304 umiestnené hore aj dole, trysky 
tvarované tak, aby zabezpečili dokonalé umytie aj pri nižšom tlaku 
vody. Ľahko odnímateľné pre každodennú údržbu.
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bezpečnosť Umývačka musí byť vybavená funkciou, ktorá umožní spustenie 
umývacieho cyklu až po dosiahnutí teploty oplachovej vody 85°C.

konštrukcia 1

umývačka riadu z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 10/10. 
Zvukovo a tepelne odizolovaný plášť kapucne s bezpečnostným 
mikrospínačom. Dvojplášťové prevedenie. Pripojenie na vodu s 
tlakom od 200 do 400

konštrukcia 2

konštrukcia 3 umývacej vane a čerpadla. Zariadenie, pripojené na zmäkčenú 
vodu.

Výtlakové čerpadlo s prevýšením aspoň 0,8 m a minimálnym výkonom 40 lit/min

pripojenie Napätie 400V, príkon maximálne 15,5kW.

podstavec

Podstavec pod umývačku vyrobený tak, aby uľahčilo nakladanie a 
vykladanie riadu obsluhe. Ideálne, aby boli dvierka po otvorení vo 
vo výške pracovného stola. Je nutne nameranie. Materiál nerezová
oceľ.

Položka č. 9: Ponorný tyčový mixér

Funkcia

Mixér na mixovanie omáčok a polievok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 1

napätie V 230

príkon kW 0,35

otáčky/min ot./min 14000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ľahko demontovateľná tyč mixéra

príslušenstvo: nerezová tyč 300 mm

Položka č. 10: Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 700x700x900 mm

prevedenie pracovnej dosky niorelen, hrúbka min. 80 mm

ostatná konštrukcia

Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo 
kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom
aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 
do 40 mm

Položka č. 11: Nerezový pracovný stôl

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 2000x800x900 mm

prevedenie pracovnej dosky
Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky
minimáne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej 
dosky minimálne 40 mm.
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ostatná konštrukcia

Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo 
kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom
aspoň 40 mm. Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 
do 40 mm

zásuvky 3x vedľa seba pod pracovnou doskou

polica 1x plná

lemy bez lemov

Položka č. 12: Nerezový regál 5 policový

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 1500x500x1800 mm (Š x H x V)

police Plné, hrúbka min. 40 mm, vystužená s pozdĺžnou výstuhou.

konštrukcia Nerez AISI 430, joklové nosná konštrukcia s rozmerom 40x40 mm 
a štelovacími nožičkami

nosnosť jednej police min. 50 kg

Počet políc 5

výška spodnej police min. 100 mm n.p.

Položka č. 13: Rošt do pece Gastro - Haal PCE 930 SC

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 530 x 645 mm

konštrukcia Nerez AISI 430

Položka č. 14: Gastronádoba s krytmi

Funkcia

GN 1/1 100 mm hlboké s krytmi (sada)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 530 x 325 x 100 mm

konštrukcia Nerez AISI 314

Položka č. 15: Gastronádoba s krytmi

Funkcia

GN 1/2 200 mm hlboké s krytmi s výrezom na naberačku (sada)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozmer 265 x 325 x 200 mm
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konštrukcia Nerez AISI 314

Položka č. 16: Elektrický bojlerový konvektomat s príslušenstvom

Funkcia

na prípravu a ohrev jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 3

výkon produkcie pary kW 15

denný počet jedál porcia 150

max. príkon kW 19

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kapacita 10 GN/1/1

vyvýjač pary V bojlery.

zásuvy 10x rozteč medzi zásuvmi min 70 mm

konštrukcia

Hladká vodotesná varná komora z AISI 304 hrúbka min. 
1mm.-Dvere s dvojitým bezpeč. sklom, vnútorné sklo s funkciou 
odpudzovania tepelného žiarenia pre zníženie tepelného dopadu 
na obsluhu s možnosťou

konštrukcia otvorenia pre ľahké čistenie.

konštrukcia -Ochrana displejov a ovládacích prvkov proti striekaniu vody 
IPX5.-Vonkajší plášť z nerezovej ocele AISI 304.

režimi varenia 1

Automatický, umožnuje obsluhe navoliť program z 95 uložených a 
otestovaných programov na varenie, ktoré sú v zariadeniach 
uložené od výroby. Pre potreby kuchyne požadujeme ďalších  
minimálne 90 prog.

režimi varenia 2
Manuálny režim varenia v pare od 30°C do 130°C, horúci vzduch 
od 30°C do 300°C a kombinácia horúceho vzduchu a pary v 
rozsahu od 30°C do 300°C.

režimi varenia 3
Programovateľný režim varenia umožnujúci presné nastavenie 
programu varenia podľa presnej špecifikácie kuchára, následne 
uloženie tohto programu pod vlastný názvom s ibrázkom(ikonou)

-

s minimálny počtom 95 naprogramovaných programov a ďalšie s 
možnosťou vlastného uloženia.  To zabezpečí rovnaký výsledok 
varenia pri každom jednom varení aj keď nastavenie varenia bude 
realizovať iná

- osoba ako tá, ktorá recept vytvorila.

volič programov

Intuitívny výber programu v dvoch krokoch - vyber a potvrď 
pomocou kolečka.-Zobrazovanie navoleného programu spolu s 
ikonou, funkcii ventilátora, priebehu umývania na farebnom aspoň 
2,4" displeji.

snímanie nastavených parametrov v komore
Automatický systém na meranie a reguláciu vlhkosti v komore. 
Udržiavanie obsluhou nastavenych parametrov s presnosťou na 
1%.

ďaľšie systémy a funkcie
-Konvektomat sleduje množstvo a typ pripravovaných pokrmov a 
optimalizuje prívod energie tak, aby nedochádzalo k výkyvom 
teploty v komore.-Systém aktívneho vysušenia komory.

-
-Systém aktívneho vysušenia komory.-Systém automatického 
nasýtenia pary vo varnej komore.-Automatický reverzný chod 
ventilátora.-Manuálne nastavenie vlhkosti v komore(po 1%)

-
-Osvetlenie komory s časovačom.-Automatický systém proti 
usádzaniu vodného kameňa v bojlery.-Manuálna kontrola 
odvetrania varnej komory.

možnosti ventilátora
6 druhov nastavenie rýchlosti ventilátora + reverzný chod. 
Variabilná ventilácia v 6 rýchlostiach s možnosťou prerušovania 
pre zvláštne typy varenia(6+6prerušovaných).
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dolnková výbava
-Viacbodová teplotná sonda jadra (min. 4 detekčné body); 
-Samonavýjacia ručná sprcha, zabudovaná v stroji; .-Automatycký 
umývací a odvápňovací systém, min. 7x umývací program.

konektivita Pripojiteľnosť USB pre stiahnutie dát o HACCP, update SW, 
vloženie programov na varenie a ich úpravu.

servisný prístup

-Zobrazovanie počtu pracovných hodín.-Autodiagnostika slúžiaca 
na diagnostiku stroja po spustení a v prípade zistenia chyby 
upozorní personál zvokovou a svetelnou signalizáciou s 
označením typu chyby

- na základe ktorej vie personál chybu nahlásiť servisnému 
technikovi.

tukový filter pre zachytávanie nadbytočného tuku v komore.

automatický zmäkčovač vody
Regenerácia tabetovou solou, sinalizácia nedostatku soli, 
automatický program dezinfekcie živice, možnosť nastavenia dní v 
týždni na spustenie regenerácie,

-
elktronická riadiacia jednotka, maximálny prietok 1400l/hod. teplota
na vstupe 8-25°C, objem minimálne 8 litrov, vstavaný by-pass. 
Dodávka 20 kg soly súčasťou dodávky.

podstavec pod konvektomat Materiál nerezová oceľ s jedným radom zásuvov pre GN1/1, vo 
voľnej časti podstavca bude umiestnený zmäkčovač a chémia.

príslušenstvo 10ks GN 1/1 65 mm perforované; 10 ks GN 1/1 65 mm 
smaltované; 10ks GN1/1 65 mm;

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.

Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie na 4 miesta. Upresnenie miest dodania tovaru 
poskytne objednávateľ dodávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia.

Požaduje sa zaškolenie minimálne  3 osôb na každom mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o 
zaškolení

Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľ kópie technickej dokumentácie výrobkov, ktoré budú predmetom 
dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia.

Dodávateľ do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti 
osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej 
doby.

Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy vystaví 
dodávateľ.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje bezplatné vykonanie servisnej obhliadky resp. odstránenie poruchy na zariadení v rámci záručného 
servisu v čase do 24 hodín od nahlásenia osobne technikom.

Záručná doba 36 mesiacov.

Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa 
podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín
od nahlásenia poruchy.

Pre ekvivalent sú všetky technické parametre považované za minimálne.

Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy. Objednávateľ je oprávnený tovar neprevziať , odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi vrámci 
EKS.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..
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Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu
a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.

Presný termín pravidelného technického servisu, odborných prehliadok a odborných skúšok bude určený po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. Dodávateľ je povinný min. 5 pracovných dní pred dňom ich vykonania písomne oznámiť odberateľovi
nástup na servisné práce. Písomná informácia o ich vykonaní musí obsahovať špecifikáciu úkonu, dátum a čas začatia a 
predpokladanú dĺžku trvania.

Kuchynské elektrické a plynové zariadenia:

a) Pravidelný technický servis kuchynských elektrických a plynových zariadení podľa vyhlášky a všeobecne záväzných 
právnych predpisov v rozsahu podľa návodov na obsluhu jednotlivých zariadení a platných STN a EN súvisiacich s 
prevádzkou:

• Elektrické kuchynské zariadení (kontrola kontaktov a silových spojov zariadenia, kontrola mechanických častí a ovládania 
zariadenia, nastavenie mechanických častí zariadenia

• Plynové kuchynské zariadenia (premazanie plynových ventilov a kontrola tesnosti, kontrola tlakových spínačov, termostatov, 
nastavenie mechanických častí zariadenia, nastavenie horákov).

b) Odborné prehliadky a odborné skúšky kuchynských elektrických a plynových zariadení v rozsahu a v termínoch podľa 
vyhlášky, platných STN a EN súvisiacich s ich prevádzkou, všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návodov na 
obsluhu jednotlivých zariadení.

Dodávateľ je povinný určiť objednávateľovi prípojné body elektro, voda, odpad, plyn na mieste dodávky a zaznačiť ich. 
Objednávateľ ich následne pripraví pre zhotoviteľa.

Termín dodania do 14.9.2021

Objednávateľ má právo vystaviť penalizačnú faktúru za každý deň omeškania dodávky v hodnote 0,1% z celkovej ceny 
dodávky za každý začatý deň omeškania, v prípade omeškania o 11(vrátane) a viac dní 0,2% za každý začatý deň.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Kutlíková 17

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 36,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 45 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 54 000,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.08.2021 15:38:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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